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Eletrificador de cerca solar com bateria
O painel solar deve ser direcionado para o norte.
A inclinação está de acordo com o suporte de
fixação do painel.
Posicione o painel solar de maneira à captar
maior quantidade de sol.
Recomenda-se aterramento com haste de
cobre de 2m.
A cerca deve ser constituída com arame
galvanizado, ou especial para cerca elétrica.
O aparelho possui uma chave liga/desliga,
um porta fusível com 2A e suporte para fixação.
Verifique se não há fios de rede de luz, ou
outras instalações que cruzam a propriedade,
e possam encostar na cerca.
Todos os modelos possuem bateria fixas em
baixo do painel solar, para realimentar o aparelho
a noite, ou em caso de até 5 dias de chuva.
Para o bom funcionamento deste aparelho,
recomenda-se isoladores e fios de boa qualidade,
lembrando que o funcionamento final do aparelho,
poderá aumentar em até 50%, dependendo da
qualidade da cerca a ser eletrificada.

SM 70-B (alcance: 5km)
SM 100-B (alcance: 7,5km)
SM 140-B (alcance: 15km)
SM 180-B (alcance: 25km)

Apoio frontal para
fixar o painel solar

Terminal de saída da terra. Conecte
este terminal no aterramento.

Indicado fio 2,50 mm

Grau de proteção contra umidade.

ATENÇÃO: Instale o para raio para
proteger seu aparelho contra raios
que possam ser atingidos pela cerca.

Isolador. Uso obrigatório
da placa de
advertência.
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Aparelho classe II.

IPX4

Apoio para fixar
o painel solar

Aterramentos:
preferencialmente
barras de cobre.

ATERRAMENTO:
Limpe bem as pontas, e amarre o fio
bem firme para evitar mau contato,
ou aperte-o com abraçadeira.

Aterramento do
eletrificador

3m
ATERRAMENTO:
Dois metros de profundidade, se necessário instalar três
ou quatro aterramentos, separe-os 3 metros um do outro.

2m

Terminal de saída da cerca. Conecte
este terminal na cerca.

SM 40-B (alcance: 3km)

